
W;é*
11. i'íjna s]aví svátek sv.
Gumar
z Nivesdoncku, patron
soustružníkri, sto1a ,

drvoštěp , proti potížím
s kl lou i na pomoc proti
zlonrysln m manŽelkátn.
flarodil se kolem rohu

1in, zai'ídi1 vše
poti'ebné a odešel od

l své manžel]ry, aby v
] Nivesdoncku ži1
k6jícírn životem
poustevníka. Později v

,Lrelu u Antverp
: založil Se sv; m
; p ítelenr ll,umtlldern z
] Meclrelnu klášter. Pi.i

*í 
iriev'vá svete n

;$i*];Í;] ]] _ "

3. 10. Peleing. Trsíce Čítiarrťr
podepisova1o v těchto dnech
petice proti zrretržívání pravo_
moci lo]<áIních 1romunistic-
k;ích funkcionái , aby je pŤe'
dali vládě u pi'íležitosti 1"

Ťíjna, kdy se slavil vznik Čín_
sk 1idové reprrbltlry.
3. 10. Itdlie. Piemorrtská obec
Ivrea se včera staIa cí1em
tisíc poutník z Lat'ins]ré
r\meriky, Afriky i Asie u pi'í1e_
irtosti pcení sestr'y Attiortie
NIarie Verny, zakladatelky
instittrtu sester Lásky Nepo_
skvrněn ho Početí z Ivreje.
4. 10. Pales. V zemi. kam
rresmějí misionái'i, roste počet
cluchovních povo1árrí. Semínái.
v Faj<s na jihu Laosu nrá cel-
kem ti'icet kandidátťr ke kněž-
ství"
4. 10' 1l[acl.rirL Ve Španělsku
je snadnější se rozv st než
zrnérrit mobilnílro oporátora. V
rninulém roce pŤip:rd:rly ve
Španělskrr na čtyi'i srlatky tÍi
r:ozvody.

6. 10. Vatilzátt/Los Angeles.
Círlrev je sclropna p est:it
všechrry toky a ristrky, a1e

rrevzpamatuje se, poktrd lrněží
zlra(i stou itlentitu a piipo-
dobni se světu ' p ipomrrěl
arnericlr m ]rněžírn kard.
Mauro Piacenza, prefel<t l(on-
gr:egace pro hl ms.
6. 10. Istarr"brrl. V Turecku
ztlčal včera soudní pťoces
proti vr:ahovi italského ka_
ptrcínu, ar','rbiskuplr l,uigi
Padoveselto, kerj. byl brutálně
zavražděrr svj'rn vlastnírn
Ťidičem, 2G1et,nr Mur'ate nr
lutunem. Vražda nese všeclr_
ny znalry islámskélro farratis_
nru a nenávisti ke ]rŤesťanské
r ite. (.iS,

710 v I]rnb1ehemu ., ,uoo!ffir1;ffi budováni. pot ebovali
Antver:p v Belgii. Byl ::i"r'riri:r '';ri'itrLLli!/= mnoho di'eva. Podle
synern vévody Brabalrtského legendy byI Grrrrrarius v rictě
a st:rl se rytí em na clvoi'e u dělníkri zpracujících d evo.
I'ipina III. I(rátkého. Oženr1 s Pracoval záloveir s nrmi a
pohlednou Guinmal'ií, jenže sám jedrrou omylem skácei
když mtrsel na válečné taženi' strorn cizího vlastníka, kterj'
pr'ojevrly se její z1é v]astnosti. ho pak chtěl Žalovat, ale
Liyla rozmarná, neznala Gumarius setrval v rrocl na
sorrcitrr a sužovala své nrodlitbáclr, jimiž dosáhl toho,
podclané, kte í po 9 tet že ráno strorn stá1 opět tam,
vynucené rrep itornnosti lrde jej pokácel. ZemŤel v
Gumaria, zalioušeli její Lie.ru asi ve věl<u 65 ]et. Je
zlomyslrrost a kr'utost. 1'o znazorliován jalto rytí nebo
svérn návratu uslyšel velké poutník, u sebe má
slesky podclan ch, omluvil se poutniokou htil, sekeru,

strom. (I'p)

Klíče od rného dornova rnáš ty! TvtijBťih

** Farrlost čte Bibli **

Co pronáší Mojžíš p 'ed svou sÍl7rti - Dt 33

Co rrrá Timotej užívat kvťrli svému žaludku a nemo-
cem? - I'I'int S. 23

=

,, Brali'e vedoucí, '' volá večer
.Jirka, ,,nen žu najít spacák!''
','I'ed'ttž ha v té tn sÍejně nena-
jdeš, nech lo na ráno.''

\r hoclině čcsk lro jazyka zatlala
učitelka slohovou práci na télrra
kočka Za clva dny p išla do t ídy
s opraverlynri sešity a ilrned se
obrátila na T'onláše: ..Tonráši,
tvoje práce rrrě p ekvapila. P eču
ji nyní nalrlas p etl cclou t ídou,
at' si trděla.;í obrázek všichni'
btrebojte se, ncbude to dlouho

trvat. Torrtášova práoe totiž obsalru_

1e pouhé t i včty. Naše kočka .je
mourovatá. .IIrienrrje se Míca' Včera
sc jí naro11ila dvě kot'ata' 'fonráši,

není to troohu málo? ]'onráš vstal a
otlpověr'lěl: ''Tal<y si lnyslít-rr' Po_
sledně.1iclr mčla sedtn'"

I|1lbá" chytil Zlalou rybl{u a ta Í1ur

povídrj: ,,R),bá'i, pusÍ' ně a já li
splt'títtt 3 pi'ání'" A on íká': ,,J , ty
n splt'líš 3 pi'ání a já budu hlady,
lte /

s pontocí JV
P' Vl,rlr],i.tn.í.r

Vydáno pro vn'ít ní pot ebu ínskokatoliclrj'oh farností Dlorrhá Loučka, Šrrrnvald a Paseka.
V p ípadě návrlr k obsahu se obracejte osobně na P. Pavla rrebo pište na e-rrrail faclloulralorrcka@ado'cz

Náklad 70 v 'tiskri. Neprodejrré, zdarrna!
Text neproše1 jazykovou korekttrrorr'
www.farnost.sumvald.cz

Zalmová odpověď pro lituÍgii dnešní nedě1e:

Všeobecnost církve
Dralré sestrv a brat i,
putor'áním I(atechísmem
katolické církve se dostává_
me k térnatu její všeobecnos-
ti' Co spojuje círlrev
s ostatrrími nclricst'anskyntr
náboženstvímr? Je círlrev
pot'ebrrá lre spáse človělra?
T(do sc vzala rnisio a cu jc
jejím cílen? Na tyto otáz,l<y
rnrižeme hledat oclpov di
v č'láncich (8jlÍ) ' 856) I(l(('.
Pouto cilkvc
s nelri'esťatlslryrrri nábožerr-
stvími je pŤedevším společny
pr.ivod a společn cíl' Proto
b; clrurn se rntrli srrazi( lrlcdrrL.
Iflcdat, ne to, co nás rozdělu-
jc, ny'brž to, co trtís Spojujc. A
tair nirclrázet cestu tníru a
r'zi.rjemrrého respej{to\'ání.
Náš riebesl<j' otec chtěl a
clrr:e i rryní, shrcrnráždit sv
tlnti. l\ ]rr]o jintlt', rrcŽ r'eír'l<vi
by se tato otcor'a touha n-rěla
naplnit? N'lyslínr, že právě
pi'oto, je círirev místeln jedrro_

ty a spásy' Niěla by b; t onou
ludí .,s naprtuLymi plachi;rnri
Pánova lr íže pod varrutím
Ducha svatého, jenž bezpečrrě
pluje v tornto světě", jak ílrá
sv. Arnbr'ož. I(r'istus je hlavou
cír]rve a vešlterá spása poclrá-
zí od Irěj' lrterjl je hlava, si<r-
ze círlrev, jenŽ je jeho tělem.

Církev je tedy nutná
lre spáse človělra.
.Iežíš je prosti'edrrílrern
a cestou lre spasení'
on se pro n1rs stává
pi'ítonrnj,m ve svénr
těle; církvi. S1rrn zd raznil
nutnost víry a k tu, čínrž
potvr<lil i nutrrost cír]rvc.
I)roto ti, ktc í vědi, že si.rrn
I]ťrh založil církev a nechtějí
do ní vstoupit, rrebo v ní z _

sLal. ncrnolrou byl spasenr.
Ovšem věčné spásy rnolrou
Llojít ti. lrtoií bez vlasi rti virtr'
rrczrrají evange]ium a jeho
círlrev, ale s up ímn;irn srd-
cem hledají Boha a snaží se
žít co nejlépe. otcc je všal<
tali dobr;í, že si rrás, hi'íšníliy
sttile k víi'e p 'ivádí. Proto

.' bychorn se jím měli ne chat
v st. Z jeho nesnrílné láslry,
Ir n:ršernu častérnu rrcpocho-
perrí. si p 'ivádi 1r sobě i ty,
ktei'í jej nezrraií. 'l'o a1e ne-
zrrarnená, žc by círlrev nemě_
la povinnost }riás:rt evarrgelr-
urn všern lidem, ba rraopalr.
Cír'kcv. k;rŽdy z niis Jc ptrvr-
rrov1rn rnlsijrrírrr kolem. Sárn
Ježíš íká: ,,,Idět,e r,ed,y, zísll.ej-
t.e za, t'tčed,n,ík.y všt:clt,ny n, ro-
d'y' k, t,ěte je L;e jtn.én'u, ot.ce,
Syn'o. i, I)u,clt'a. sual,élto a tt'č{.t:

je za.cltou(tuaÍ' ušeclt'rul, co

jsen, uá tlt p 'íllá.-
; zut-" (Ml 28, LU) Cilorn

lnisie je podíl 1idí na
společenstVí, jenŽ exrs-
tuje v lásce mezr otcem
a Synem. llrih chce,

abychom všichrri došli pozná-
ní pravcly, v tlíž se nacházi
spása. IJlavní osobou
v rrrisijnírn pos1ání 1e Duch
Svaly, kicry vodi po rrrrsrj-
nioh cest1rch. Á právě orry
jsou polrr'ačováníln I(r:istova
pos11rní. NIisijní rikol se net -

liá pouze těch, kte í mají
,,ná1eplru" nrisioná , ní/bťž
}rl1rsat lfuista jc ítlrolem n1rs
všech' nás Božích dětí. ,Ieli-
kož )<ažď z rr1rs jsmc pi'ijali
rrrisioná skélro c1uclra (ve
lr tu a biŤmovírni), měii by-
chom se slražit; v chudobě,
1loslušnosti, službě bIižnírn,
lltttnym scbeobětováním jít
cestou životÍr tarn, l<iirn jst-ne
pos]áni' Papež 13enedilit X\rI.
Ťíli<á !',Cít"heu n'esnt.í zpoltodl-
n.ěl, a' ulstttí se s(, .Iu1'au,l, n.a.

ulasl n í píse,'ck. Jrjíttl ti hol,'ttt
je péčc o r:cl,eh.' o ušecltlt,y."
l'ro rrele1rlry liol mrsionď'e'
y1'prgšuii kaŽdérnu z n1is
pot ebné dirr'y Duclra Svat _

le, 1)ryt'horn byli uspa'snyrnr
ve svém pos1árrí.

Smím p ebyvat v Hospodinově domě na dlouhé, p edlouhé časy.



Společné
. V souvislosti
s postupující tmorr a po
vzájemné domluvě
s farníky uplavujeme čas
boiroslužeb ve všedníclr
dnech!

rraĚsÍc ŘÍrnN -
ČRs vonlITBY SV.

nŮŽBNcp

Dlouhá Loučka
. o 27. neděii
v liturgickém mezidobí
se p 'i nedělní mši svaté
vybralo 1.099,- Kč. PBZ!
. Ve čtvrtelr 6. íjna jsme
slavili reqrriovou mši za
zesnrrlorr sestru paní
Františktr Smékalovorr
z Dlotrh Lorrčky.

Paseka
' o 2'/. neděli
v liturgickém mezidobí
se p i mši vybralo 816,-
KáPBZ|
, 5. záŤi byla podepsána
smlouva mezi místním
obecním ír adem a naší
farností o bezplatném
pronájmrr hrobové1ro
místa, kde spočívají tě-
lesné ostatky paseckého
fará 'e P. Josefa Nev ely.
. 5. záŤí navštívila první
hodinu náboženství na
místní Zš parri Mgr. Eva
Treilinková.

Sumvald
. o 27. neděli
v liturgickém mezidobí
se vybralo p i mši 1.500,-
I(č. PBZ!
. V pátek 14. Ťíjna jsme
zváni na koncert v rámci
tradičního Hrrdebního
festivalrr do šumvaldslré-
1ro fatního kostela ocl
t7h. Účinkují Lucie a
Martin Sedlákovi, dá]e
Ji ina Marešová Dvo á-
ková.
, ''l . záŤi navštíviia ]rocli-
nu náboženství na místní
ZŠ paní Mgr. Eva Trei-
]inková z Ujezďa, kt,etá
ie tak laskava a bude mě
zastupovat po doi:u mé
nep 'ítomnosti ve farnosťi
od ledna do b ezna 2012
z d voclu studijní cesty
do Říma (Posv' kongrega-
ce pro svato ečení)'

41. t den

9. _ 16. íjna 201l

I(alendá e 2012
jsott k tlispozici v kosÍeleclt a nafa e za 55,- Kč.

Nedě]e 9. 10'.: 28. neděle v meziclobí
St eda 12. 10.: sv. Radima' biskupa; tezávazlá památka
Sobota 15. 10.: sv. Terezie odJežíše, panny; památka
Neclěle 1 . 10.: 29. neděle v mezidobí

n)en Liturgická os|ava Místo Cas IJmvsl

9. 10.
Netlělc

28. ncděIe v mczi(lobí

I]louhá Loučka 7.45 Za Í-antiLy

Šurnvald 9:3 0 Za Becl išku Dubovou a tnatržela

Paseka I 1:00 Za Jana a Jannilu P ihodovv

10.10.

|'onděli
Dloulrá Loučka

l6:30 rii že tt c ot á P o b o ž tt tl.s t

17:00

11.10.

Útcr '

jteÚ 28' tydne v lnezidobj

12. 10.

Str-'eda

Palnátka sv. Radinta'

biskupa Sumvald
15:30 r žencol,á po!>ožnosl

1 6:00 Za.I li Bartor]kovou. rocliče a sottrozetrce

13" 10.

Čtvrtck

Čtvrtek 28' tydne

v rnezidobí
DloLrIrá Loučka

15:30 -
l6:30

Ví],rldy Nejsvělěj'š í s\,á l osl i ol í i'n i O .rvti to.st n é požehn án i

16:30 s:,atí, r ženec

1 7:00

14. 10.

l'írtelr
Památka sv Kalista, papeže a

mučednika Paseka

l5:30 r žencol pobožno.st

I 6:00

15.10.

Sobota

Patnátka sv. Terezie oci

Ježiše' panny a učitelky
cirkve

Sanatoriurn -

Paseka
12'.30

16.10.

Ncdělc
29. neděIc v mezitlobí

DIou]rá T.oučka 1:45 Za Ac]átn].a a ottu Kova ilov1. *a r lodirru

Šurnl'ald 9:30 Za Jarotníra Grrtsse' tnanželku a rodiče z obort shatr

Paseka I 1:00 Za faníky

,,Už velk1Ím

zlem ie nekonuÍ

ďobro."

sv. František

Salesbj,

E st'ánku 2 s st'ánku 3


